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  محمد رحيم افضلی: نويسنده

 ٢٠١١ جون ٢٤

 پاكستان 

 عمق ستراتژی منطقه ئی انگليسھا  در انتقام از

  افغانستان

٢ 
   : سھا درمنطقه ي انگلۀسابق

 به ھمان اندازه یك كشور مستقل و اسالميت و تولد پاكستان به عنوان ي موجودۀزيانگن است كه يقت امر ايحق

ن حال درد سر يده، مشكوك و در عيچيت آن، پيري و مدیالتيمون و مبارك بوده و است  كه ساختار تشكيشفاف، م

  ! ساز بوده و است

م بر ھند ي سال حكومت مستق٩٠م و يتقر مسي  سال حكومت غ١٠٥كردند كه پس از یھرگز فكر نم) سھايانگل(آنھا 

ل وخوار شده و شاھد مرگ ي منطقه با تجاوز به افغانستان ذلیركشورھايخ در جھان و ساي تارئین كشور افسانه يا

  !   مجھزش در افغانستان اشغال  شده باشندیرويچھارده ھزار و نھصد و  نود و نه نفر از پانزده ھزار ن

دوشان دشمن شكن و كفر برانداز افغانستان در ه مردان شجاع و تبر بزنان و  مجاھد دند كه چگونه مقاومتيآنھا د

سھا  بر ي سال حكومت انگل١٠٥ا علت العلل شكست ي سه جنگ متواتر باعث و ی طیان اسالميدفاع از اسالم و ك

  ! ديھند بزرگ گرد

 پاكستان  را یجاد كشور اسالميو ا ھا یسين، شكست انگلي طرفی برای و مالی ماحصل جنگ عالوه بر تلفات جان

  .رقم زد

ورند آنھم در داخل يمون خط دي و نامیليرك و كھنه كار شكست شان را با امضاء قرار داد تحمي زیسھاياما، انگل

ن ھند و  ي پاكستان در بی كشور اسالمیعيل طبياز تشكبعد  و جبران نمودند كه یزيخاك افغانستان برنامه ر

ن ھند و پاكستان و ي مابی فئیك  از تحوالت منطقه يكه در ھر ئيژه را از آن خود  نموده تا جاي وازاتيافغانستان امت

 مثل ئیا ھند از كشورھاي در رابطه با افغانستان و ئیر تحوالت منطقه ي سایا پاكستان و افغانستان حتيافغانستان و 
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 یاز خواھي امتیق پاكستان اسالمي از طریعرب یه و كشور ھايران تركيا ی حتیا شوروين و يكا، چيمراعربستان، 

  ! نموده سوء استفاده کنند

 یس مي نا خواسته انگلیا رھبران آنھا خدايف پاكستان و يست كه مردم مسلمان و شري نبوده و نین  بدان معني البته ا

چ و جه يالن به ھ بزرگ و كی ھایزي آن در سطح برنامه ری و اداریاسيالت سي تشكیت و رھبريرياما مد!  باشند

  ! سھا نبوده و نخواھد بوديمن الوجود خارج از چھار چوب منافع انگل

 یالتيت تشكيري و مدیس ھا در رابطه با رھبري دراز مدت انگلیزيزم طرح و برنامه ريكانيگر ميبه عبارت د

دا يت كماكان ادامه پي كھنه كار رقم خورده است و اگر چنانچه وضعیسھاي انگلئیپاكستان در محور منافع منطقه 

 باشند كه مسلمانان ی  سكان دار ھمان حكومتیك كشور مستقل اسالميف آن به عنوان ينكه ملت شريكند توقع ا

  !ھوده استيك امر بيد،  نخواھ ی آن میواقع

تان الت پاكسير مسلمان متحول شده  و باور كنند كه روح حاكم بر تشكينكه ملت پاكستان اعم از مسلمان و غيمگر ا

 ھستندكه یئ ھائیايتاني آنھا ھنوز ھم تابع ھمان بری، استخباراتی، نظامیاسيت رھبران و دست اندر كاران سيريو مد

  !   گري دیمنتھا  به نوع! روز بودنديد

س و روس را شكست دادند و ي شان انگلیان اسالمي دفاع از كیكه ملت مسلمان و جھاد مردان افغان برا یچنان

  !  دشمنان اسالم واقع گردد ۀچي شان ملعبه و بازی و ملینياموس دنگذاشتند كه ن

 !اما 

گران و ي به دی، آنھم در جھت خوش خدمتی دست افراد و اشخاص معلوم الحال وابسته به اجنبۀچيده شد كه بازيد

ه، و كشور را بت زديكه ملت را مص یگر سنگر گرفته تا جائيكديه يق پاكستان، عليسھا از طري انگلیادي اینقشه ھا

  !ران نمودنديو

گر را تحمل كنند اما ننشستند و يكدينند و  يتوانستند  در كنار ھم بنش یكه م یت آن عده كسانيد گفت در محكومي با

گر نشسته يكدي ارباب قدرت مند شان اراده نمود، سمعاً و طاعتاً گفته در كنار ین بس است كه و قتيتحمل نكردند ھم

 شان كه تا ی و ملیني آغوش باز كرده از دشمنان دیس  با خفت و خواريكا و انگليمرا ی ھاصلهيفرمان و فه و ب

  ! ن گونه استقبال نمودندي ا،د دادنديونھا شھيليشان ميروز در مخالفت با حضور ايد

 ئیاين مرز جغرافي تریعيسھا طبيل پاكستان توسط انگليورند و تشكي مردم دو طرف خط دیخي تارۀبا توجه به سابق

  ! ستي جز رود سند نبوده و نیزيس به عنوان خط فاصل چين افغان و انگلي مابیف

ن عبارت كه اقوام يبه ا.  بوده و استی و ھندیرا فرھنگ حاكم و موجود، در دو طرف آن  فرھنگ خراساني ز

 آن طرف رود  ی ھای ھا و سندی مسلمان غرب رود سند  نسبت به پنجابی ھای  و سندی پنجابیپشتون، بلوچ، حت

ك يكه فرھنگ در شرق رود سند يدر حال.  استی و اسالمیرا  فرھنگ  شان فرھنگ خراسانيمتفاوت است ز

  .  استیفرھنگ كامالً ھند

 ماند ی مین و درمان ناشدنين مسلمانان به مثابه زخم چركيورند در اندرون خاك افغانستان آنھم بيامضاء قرار داد د

  !  كندین افغانستان و پاكستان راآزار داده و شكنجه م مسلماناۀك پارچيكه  بدن 

ه ن  مسلمانان بيمابيتوانسته است ارتباط ف ل دولت،ي و نه پاكستان پس از تشكءسھا پس از امضاي اگرچه نه انگل

  .ورند را قطع كندي دو طرف دیخصوص پشتونھا

 آن به ھزاران سال و ی و فرھنگیخيار كه قدامت تین مردميعنوان سرطان العالج به  بیشگين دردسر ھمياما ا

  ! رقم زده شد،باشد ین ميخ صدر اسالم در آن سرزمي تاری آن به درازایقدامت اسالم
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ر قابل تحمل ين مسلمانان به ھمان اندازه ناراحت كننده و غيورند به عنوان خط فاصل بي دی به عبارت روشن امضا

ان ي پاۀراث شوم  و فتنيسھا به عنوان مي پاكستان توسط انگلیالتيت تشكيري و مدی افغانھا ست كه تداوم رھبریبرا

  !  باشد ی منطقه می ملت پاكستان  و كشورھایر برايناپذ

ن و درد سرساز  ي منطقه مشكل آفری كشورھای مسلمانان افغانستان و پاكستان كه برای كه نه تنھا برایراثيم

 روياروئی آن،  مردم آن سامان و منطقه را به ۀنموده و به بھان یگاه حادثه سازين گونه گاه و بيده است كه ايگرد

  !   كنندی خود مئی و منافع منطقه یاز طلبيده و صحبت ازامتانكش

ورند در اندرون خاك افغانستان ينام ده  بی و مرزی از خط فرضئیزان استفاده جويم: توان گفت یك جمله ميدر 

 نداشته و ھنوز ی مسلمان دست آوردی ھای پاكستانیگر حتي دیچ كسي ھیسھا وسرسپردگان آنھا  براي انگلیجز برا

  !   ھم ندارد

 گفتمان فی مابين افغانستان و انگليس را پيرامون خط ديورند که صد سال و اندی قبل بين دولتين امضاءشده ءً بنا

و پاکستان و ھکذا دفع خطر عنوان يک راه کار پيشنھاد می کنم تا تضمين رفع مشکالت فی مابين افغانستان ه است ب

وليت ناشی از ؤدر غير آن مس. نطقه و جھان باشد طالب موادمخدر و نيروھای انتحاری در م تروريزم، القاعده،

  !دوش پاکستان خواھد بوده بحران منطقه ب

  

  : بر آمدنۀسھا وتوطئيانگل

 ی در راستاین االفغاني جمال الددي چون سی اسالمیاسيسھا در افغانستان و مبارزات سيبا توجه به شكست انگل

 یس ھا به رھبريه انگلي ھند و مبارزات مردم ھندوستان اعم از مسلمان و ھندو، علۀاستقالل مسلمانان شبه قار

  .  جھان خارج شوندئین افسانه يمزم گرفتند تا از سريسھا تصميجواھرالعل نھرو، انگل

را قبل از برآمدن از ھندوستان، يز.  ق انجام گرفته استي و دق كامالً حساب شدهیزيسھا با برنامه ريبر آمدن انگل

جمله در سرحدات  ن منينام پاكستان در تمام مناطق مسلمان نشه  بیل كشور مستقلي را در رابطه با تشكیھمه پرس

  .ش گذاشتيمربوط به پشتونھا به نما

 ینام كشور اسالمه برابر عمل انجام شده  بنان را در  ھند، مسلما١٩٣٥م قانون يسھا  قبل از برآمدن با ترميانگل

 آن ی مردم بومۀ اداریسھا براي را كه انگلی دولتیسسات و نھاد  ھاؤحاً ميرصرا درآن قانون يز. پاكستان قرار داد

سھا ي انگلۀافراد وابسته به خودشان سپردند كه بدون اجاز سامان ساخته بودند و باالتر كه اداره و كنترل آنرا به دست

  .كردند یكار نم

مون رقم زدند يده،  شوم و ناميچيل، پي تشكیت پاكستان را از ابتدايريم با مدأ توی و رھبریقت ساختار اداري در حق

چنانچه ھشت سال پس از استقالل  !  ھا دردسرساز باشدی خود پاكستانی افغانستان و منطقه حتین براين چنيكه ا

  )  ١(!دي گردین مييس تعي انگلۀاالتر كه رھبران شان از طرف ملكب!   نمودندیھنوز ھم به آن عمل م

 بوده و است كه نه تنھا  پاكستان پس از یسھا به ارث گذاشت طوري كه انگلی، ساختار ساده و روشنعبارته  ب

  !!  كنندی آن عمل مئیشنات نموده و در رويد كه تا امروز از آن تبعي نمایاستقالل به آن عمل م

  

  :زي عزخوانندگان

 یالت اندرونيزم تشكيكانيس و مي انگلیاسي مشترك  سردمداران سیتھايرامون خصوصي اثبات مطلب  خود  پیبرا

  . شوم یر مطلب خود مي گی و عمل كرد آنھا  چند  نمونه را متذكر شده پیاست مداران پاكستانيس
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  :ھايسيانگل

دور از ثبات ه ر و بيون آن متغياسيھلو و سرنوشت سده، موھوم چند پيچيس پياست انگليزم سيكاني روح حاكم بر م

 !  باشدیم

 :ھاياز پاكستان

 امر مجھول، مبھم، درد سرساز، شك بر یون پاكستان از ابتداياسي سیاست  و رھبريزم سيكاني روح حاكم بر م

چه ! دانند یه و نم ھم ندانستیون  پاكستانياسيكه خود سئيتا جا! سھا بوده استياست انكليز و گره خورده به سيانگ

  !رسد به ملت مسلمان پاكستان

  :   ھا يسيانگل

ن رابطه يسھا در ايو اساساً انگل. ر بوده و استيوزرنگ و تي بر دروغ، نیس  مبتنيالت انگلياست  حاكم بر تشكيس

 .دھند  یغ و فتنه را به آنھا نسبت داده و موركه ھر دئي سبقت را از ھمه كس ربوده اند تا جایگو

  : ھايپاكستاناز 

در ! باشند یاكار، دروغ گو، مفت خوار و نامرد روزگار بوده و مي پاكستان اكثراً چل باز، ریاست مداران اصليس

 . باشندیشتن دار ميب نواز، صبور، زحمت كش  و خويكه مردم پاكستان اكثراً دلسوز، غريلحا

  :ھا يسيانگل

 نژاد ید ھاشميقول شھه ن احزاب، گروھھا، كشور ھا  بي مابیف ید اختالفات دروني و  تشدیاسي  سی ھای كانال كش

 )٢ ()سھاست يانگل شوم راثيم ت بچه ھايكچ كردن درخت ھا در رابطه با ترب (یحت

  : ھايازپاكستان

ل، و يك كشور، گره خورده به وجود اختالفات اقوام و قباي آن به عنوان یاست حاكم بر پاكستان  و بقايزم سيكاني م

ل آن سامان ي در گرو آرامش اقوام و قبایحكومت در آن واد! ل استين  اقوام و قباي مابی فی طبقاتیادھاھكذا تض

  !  قرار داردی، اس، آیاست كه سر نخ آن در دست آ

 :ھايسيانگل

 یمسازند و حكومت  ی افگنند، طبقه می و توسعه، نرمك نرمك نفاق مینام آبادانه م، بيسھا  با ظاھر آرام و ماليانگل

  .كنند

 : ھا يپاكستان

 منحصر به خودشان ئیز شان را با مظلوم نمايطنت آمي پاكستان، باطن حسودانه و شۀاست مداران پشت پردياما س

با زور ! خورند ی ھم از آخور می از توبره و گاھیش شان را فرو برده گاھيج  نيپنھان نموده آھسته آھسته و به تدر

  !گردند یم) ريتزو( ساز منافع ارباب شان انگليسرند و بستري گیسازند و زر م یم

  : ھا يسيانگل

  !ل ھستندي بدی  و سوء استفاده از آنھا بی و اخالقی، اعتقادی، فرھنگیاسيف مطالب سيسھا در تحريانگل

 :    ھا يپاكستان

تا .  شده است، جعل، تقلب و تھمت گذاشتهدف، پرو پاگني اساس تحرهاست در كشور پاكستان بياد سيكه بنيدر حال

 در عالم ئیمشروع، و استفاده جو - از، دروغيامت-عادت، منافقت -معقول، مكر -بي، فری منتف-كه، صداقتئيجا

  !  روزانه شده استی زندگۀ آن جزء بر نامیاسي گران سی  بازیاست برايس
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عبارت روشن تر، ه  ب! بودی پاكستان نخواھیاسيالت سيستم و تشكي در سیا نداشته باشي و ی كه اگر نباشی طور

  !  تریطان تر بھتر تر و عاليھر قدر ش

  :ھا يسيانگل

ت و كمك  بدون ي در نین، پاكأ در شیاست ، صداقت در گفتار،  صفا در رفتار، مردانگيك كالم  ثبات در سيدر 

  ! شود یده نميسھا ديتوقع در ذات انگل

  :ھا  يپاكستان

آن  ۀ  سال٦٠خ ي پاكستان در تاریاسي سران سی روانشناختیكرد ھا و عملیاسيسۀ   انجام شدیت ھاياگر به واقع

  :توان گفت یم بدون مبالغه مينگاه كن

  !جھت حضور در منطقه است!  سھا در انتقام از افغانستانياست انگلي به عمق سی پاكستان مساویژيسترات

سھاست ين انگليرا ايز!   كندی میرا رھبرشود كه پاكستان  ی میئسھاي انگلۀ  توطئیكا ھم قربانيمرااگر اشتباه نكنم 

ند پاكستان ھم به سرنوشت افغانستان يگو ی كه میغم تفكرر یخواھد افغانستان را ھمانند پاكستان بسازد عل یكه م

  ! شود یمبتال م

، گر ھندوين و دي مسلمان نشیكيل دو كشور مستقل ي بر تشكیجون را مبتن٣سھا با بر آمدن از ھندوستان طرح يانگل

  ! نكه دارنديكما ا! ژه را داشته باشنديازات خاص و ويشه  امتي نمودند كه ھمیزي بر نامه ریطور

ه بر يل پشتون با تكي قبایاسيگران سيعنوان بازه دانستند كه داكتر خان و خان عبدالغفار خان ب یسھا ميانگل

نام پشتونستان اند، چنانچه ھمواره با ھ بیلل كشور مستقيشه تشكي كه دارند در اندئی و پشتون گرایزم  مليوناليناس

  !   داشته اندیئسھا بگو مگو ھاي خود انگلیھندو ھا و حت

 نھرو  وحزب یسھا، به ھم كاري انگلیني دو سال  قبل از عقب نش١٩٤٥ برادرش در سال یداكتر خان به ھمكار

 یاريشان ياما بخت به ا. ديت گردي والر اوليك قرار گرفت كه وزي وحزب مسلم ل)٣( جنایكنگره در برابر محمد عل

و .  ك  به زانو در آمدي و كنگره در مقابل مسلم لینيسھا عقب نشين عبارت كه پس از دو سال انگلينكرد به ا

  .دي متولد گردیسرانجام پاكستان به عنوان كشور مستقل اسالم

 ۀلأخاطر مسه نمودند غفارخان ب یم مي ھند را به دو بخش تقسۀم قاريم نيكه تقس ی  زمان١٩٤٧ جون ٣خ يبه تار

ل ي بر تشكیك مبنيپشتونستان مستقل، با نھرو و حزب كنگره ھمگام شد و از مردم خواست به درخواست مسلم ل

  )٤(! ندھندیأپاكستان ر

 یزم رقم مين اسالم و ھندوئي كه  انتخاب بیطي غفارخان و برادرش آنھم در شراینام پشتونواله  بئی گرایت مليواقع

 ی است برایشگي ھمۀز بستر مناسب و بھانيا آزاد قبل از ھر چيه پشتونستان مستقل و يدھد كه قض یخورد نشان م

  ! باشد یسھا بوده و ميد رقابت ھند و پاكستان ھمواره دست انگلي تشدیرسد كه سر نخ اصل ینظر مه ب! سھايانگل

 جون بدون موافقت ھردو ٣كه پالن : رفت و گفتيپذس در ھند، خواست غفارخان را ني انگلۀچنانچه نائب السلطن

  .ر نخواھد كردييتغ) ك و كنگرهيمسلم ل(جناح 

 برمنافع دراز مدت شان از ھمان جا شروع شد كه از یسھا مبتني انگلۀ پشتونستان ھمراه با برنامۀي قضیدگيچي پ

ل يردم سرحد در رابطه با تشك میك طرف و ھمسوسازيپاكستان مورد نظرشان در رابطه با خواست پشتونھا از 

 نمود كه پاكستان یر ميب پذي پشتونھا را نه تنھاآسیپارچگ كي بود كه یرا تنھا راھيت كرد زي حمایپاكستان  اسالم

  ! داد یرا ھمواره در برابر افغانستان قرار م
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  به نفع یأ ر٢٨٩٢٢٤ صورت گرفت و مردم  مسلمان سرحد ی ھمه پرسی جوال١٧ و ١٦خ يسر انجام در تار

ن مسلمان ي بی غفارخان و برادرش فكر نكردند كه بحث اصل)٥(. در ماندن به ھندوستان دادندیأ  ر٢٨٧٤پاكستان و

  !و ھندو است نه استقالل كشور پشتون

                                         ادامه دارد

  

  :پاورقی ھا

 چی جھاد افغانستان و جنگ سرد قدرتھا اثر ابراھيم ورس-١

   مناظره دکتر و پير اثر شھيد ھاشمی نژاد-٢

که محمد علی خيلی ضعيف و در  یاز آنجائ. ر اندام و کوچک را دارد جنا، در لسان مادری محمد علی معنی الغ-٣

خاطر ه را ب) ح(اما وقتی به زعامت پاکستان رسيد حرف . عين حال کوچک بود، او را محمد علی جنا می گفتند

  !او عالوه کردندرفع صفت تصغيری 

   جھاد افغانستان و جنگ سرد قدرتھا اثر ابراھيم ورسچی-٤

 ...... جھاد افغانستان و-٥

 

  


